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 תשס( מט מגדי� 

 

 

ÔÓÏÓÈ˜ Ô·Â‡¯Â ËÈÈ‰„�ÂÊ‚ ÔÈÓÈ�· 

 

"„Â„Ï ‰Ï‰˙" –Â ‰�·Ó ˙ÂÚÓ˘Ó 

 

זאת עקב היותו , ה בספר תהילי� הנו מ� השגורי� על לשונ� של בני אד�"פרק קמ

במאמר זה ננתח . הנאמרת בתפילה שלוש פעמי� ביו�', אשרי'עיקרה של תפילת 

 ולבסו� 1,)ב(נביא מבחר פירושי� והערות , )א(את מבנה הפרק על פי מילי� מנחות 

2).ג (נדו� על מקומו של הפרק בסידור התפילה
 

‡ .˙ÂÁ�Ó ÌÈÏÈÓ ÈÙ ÏÚ ˜¯Ù‰ ‰�·Ó 

: כשלכל חלק שני בתי�, על פי המילי� המנחות נית� לחלק את הפרק לשני חלקי�

מופיעות כמסגרת של המזמור כולו " לעול� ועד... ש�", "הלל", "בר�"המילי� 

' פס(מופיע ג� במרכז המזמור " בר�"והשורש , )כא' פס(ובסופו ) ב�א' פס(בהתחלתו 

תהילתו האישית של בעל המזמור :  חוג המברכי� מתרחב א� כ� לאור� המזמור3).י

 
תל אביב , ˆÌÈÏ‰˙ È¯ÂÓÊÓ· ÌÈ�Î˙Â ˙Â¯Â, בזק'  י:ה"נעזרנו במחקרי� הבאי� על מזמור קמ .1

 .L.J;263�292' עמ, ח"ירושלי� תשמ, Ì˙�ÂÂÎÎ ˙Â‡¯˜Ó, וייס' מ; 11�47' עמ, ד"תשמ

Liebreich, ‘Psalms 34 and 145 in the Light of Their Key Words’, HUCA XXVII, 1960, 

pp. 181-192; R. Kimelman, ‘Psalm 145: Theme, Structure and Impact’, The Journal of 

Biblical Literature 113, 1994, pp. 23-44 (= R. Kimelman ‘Ashre: Psalm 145 and its 

Rhethorical Structure’, in: Lawrence A. Hoffman (ed.), My People’s Prayer Book 3 

(P'sukei D'Zimrah), 2001, pp. 41-50 .ונה פירושו לפני מספר שני� ראה אור לראש

 'מהד, Á˜Â¯Ï ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Â„ÈÒ ˘Â¯ÈÙ; 1165�1230(ר יהודה מוורמס "המפורט של רבנו אלעזר ב

חלק ניכר של הניתוח הספרותי ). קסה�קלו' עמ, חלק א, ב"ירושלי� תשנ, מכו� הרב הרשלר

אשר , ‰¯Á˜Â בפירוש קדמו� זה של בעל – בלא יודעי� –המודרני של החוקרי� כבר מופיע 

על דמותו . שטר� נחקרה באופ� שיטתי, פרשנית ודרשנית מאלפת, שה הלכתיתפיתח גי

, ÂÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ·–Ì‰È˙Â„ÏÂ˙  ,Ì‰È¯Â·ÈÁ˙ , א אורב�"א: ומשנתו של בעל הרוקח ראה

Ì˙ËÈ˘ ,388�411' עמ, מ"ירושלי� תש. 

  באתר שלנו בנושא תפילה )Power Pointבמצגת (הפרק וניתוחו מוצגי� בצורה גרפית  .2

)www.tefilah.org .( המצגת מסכמת את הניתוח שלנו במאמר זה ועורכת השוואה בי� פרק

 .ד"ה לפרק ל"קמ

 Interlude, )ב�א (Preludeוכינו אות� , ראו פה שלושה שלבי�) 1הערה , לעיל(ליבריי� ווייס  .3

' הלל'ו' בר�'כבר עמד על חזרה זו של השורשי�  ‰¯Á˜Âבעל ). כא (Postludeולבסו� ) י(

�א� כי לא נעזר בשיטות ניתוח ספרותיות, בתחילת המזמור ובסופו כיסוד לניתוח הפרק

' הרי התחיל דוד בתהלה וסיי� תהלת ה): "1הערה ,  לעיל–כפי שציי� קימלמ� (מודרניות 

ועוד כי התחיל בפסוק ראשו� ואברכה . מזמור זה חביב כי אי� שבח כמו מתהלהכי , ידבר פי
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")‰Î¯·‡Â "–א'  פס ;"ÍÎ¯·‡" –("מתרחבת לקהל החסידי� ) ב'  פס‰ÎÂÎ¯·È "–פס  '

א� עדיי� נשאר תפקיד , ") כל בשרÍ¯·ÈÂ¿("' ולבסו� כל הבריאה מצטרפת לברכת ה) י

המזמור מדגי� את ). כא' פס –" ידבר פי'  ה˙‰Ï˙("מיוחד לתהילת המשורר 

אשר מגיעה בסו� , )א'  פס–"  לדוד˙‰Ï‰("ההרחבה של תהילת המשורר האישית 

בכל ספר תהילי� רק מזמור זה  4).כא' פס" (כל בשר"בפי ..." ' ה˙‰Ï˙"המזמור לידי 

מתגשמת ) א' פס" (Î¯·‡Â ÍÓ˘ „ÚÂ ÌÏÂÚÏ‰"כוונת המשורר האישית ". תהלה"נקרא 

, )כא' פס" (ÚÂ ÌÏÂÚÏ„ קדשו ˘Ì כל בשר Í¯·ÈÂ"בי כל האנושות אכ� בסו� הפרק לג

: ' מיתוספת ג� קדושה מיוחדת לש� ה–' לברכת ה" כל בשר"ובעקבות הצטרפות 

" כל בשר"כי עצ� ההצטרפות של , )כא' פס" ( לעול� ועד˜„˘Âויבר� כל בשר ש� "

ת הרעיונות לאור� כל הדר� א, א� כ�,  המזמור מרחיב5.'היא המהות של קדושת ה

 6.המופיעי� בפתיחתו ומייש� אות� על כל הברואי� בחתימתו

מתייחס ג� לחווייתו האישית ) ט�ג' פס( החלק הראשו� 7:המזמור נחלק לשניי�

מדובר ) כ�יא' פס(ובחלק השני  8,של המשורר יחד ע� התשבחות של דורות אחרי�

  9.'� לברכת המצטר" כל בשר"על ידי כל בני אד� עד שלבסו� ' על המלכת ה

והברכה של " מעשי�"הציר של שני החלקי� והמעבר ביניה� הוא בזכות 

וכנאמני� , )ט' פס" (על כל מעשיו"' חשי� את רחמי ה" מעשי�"; )י' פס" (חסידי�"

10).יא' פס(ומודיעי� לבני האד� את גבורותיו ' מברכי� את ה" חסידי�"' במידות ה
 

 

Â„ÈÒ ˘Â¯ÈÙ¯ " (שמ� לעול� ועד וסיי� בפסוק אחרו ויבר� כל בשר ש� קדשו לעול� ועד

Á˜Â¯Ï ‰ÏÈÙ˙‰ ,]קנט' עמ, ]1הערה , לעיל .( 

ה הרחבה על כל הבריאות כול ואינו מתייחס רק לע� ישראל מהוו" כל בשר"הניסוח  .4

; כז, ב"ירמיהו ל; כד, ו"ס; כו, ט"מ; ו�ה', ישעיהו מ; כב', דברי� ה; טז, ז"כ; כב, ז"במדבר ט(

 ). ועוד; י, ב"איוב י; ג, ה"תהילי� ס; יז', זכריה ב

יחזקאל ; טו, ז"נ; ה, ד"נ; ו�ה, ב"ישעיהו י(מתגלה דווקא בפרהסיה מול כל העמי� ' קדושת ה .5

 ). ועוד; מז, ו"ק; ג, ה"ק; כא, ג"תהילי� ל; ז, ט"ל

פסחי� קד " (מעי פתיחת סמו� לחתימת: "ל בענייני תפילה"בדומה לעיקרו הידוע של חז .6

 ). א"ע

  ).1הערה , לעיל(וייס '  פי מהחלוקה המוצעת של הפרק היא על .7

" ירננו", "יביעו", "יאמרו", "יגידו וגבורתי� מעשי� ישבח לדור דור"הביטויי� בלשו רבי� ליד  .8

שהפרט מתחבר לתהילת , ללמדנו" אספרנה... אשיחה: "מופיעה בחלק הראשו ג� לשו יחיד

בשילוב של לשו יחיד ע� לשו רבי� בחלק הראשו של המזמור . הרבי� ומשתלב בתוכ�

ראה ג� בפירוש על ; )י' פס(וברכות הרבי� ) ב�א' פס(מתקיי� המעבר בי ברכות הפרט 

  .פסוק ג ופסוק כא להל

מתאימה היטב לשני ) א' פס" (אלוהי המל�"בפתיחה ' הפנייה הכפולה של המשורר אל ה .9

� ג' שבו פונה המשורר אל ה, )ט�ג' פס(מתאי� לחלק הראשו " אלוהי: "החלקי� של המזמור

מדובר על הכרת ) כ�יא' פס(בחלק השני של המזמור ; באופ אישי ומתאר את גדולתו וטובו

  ".המל� "–כמל� ' ה

על ; "חסידי�"והנאמני� לו נקראי� ג� , )יז, ח' פס(' המשורר מתאר את מידת החסד של ה .10

 . )י' פס" (פירושי� והערות" ראה להל ב–במזמורי� הבאי� " חסידי�"
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¯ÂÓÊÓ‰ È˜ÏÁ È�˘כ� שיש בס� הכול ארבעה , י בתי� נחלקי� כל אחד לשנ

ושל , )התחלה וסו�" (גדולה"ה� ) ו�ג' פס( של הבית הראשו� ‰ÂÁ�Ó‰ ÌÈÏÈÓ˙: בתי�

הנושא הוא ) יג�יא' פס(בבית השלישי ). התחלה וסו�" (טוב) "ט�ז' פס(הבית השני 

' פס( הבית הרביעי 11".מלכות"והמילה המנחה היא , "בני אד�"קבלת עול מלכות של 

חוזרת בשבעה פסוקי� אלה " כל"ע� כל הברואי� והמילה '  מתאר את חסדי ה)כ�יד

 בשר ש� ÏÎויבר� " יש בכ� מעי� תהלי� של הכנה לקראת סיו� הפרק 12;עשר פעמי�

13).כא' פס" (קדשו לעול� ועד
 

חזרת המושג . מופיע בפרקנו כמילה מנחה ארבע פעמי�" מעשה"המושג 

כל דור משבח : לאור� כל ארבעת חלקיוור התפתחות הרעיונית של המזממתאימה ל

ובנוס� לכ� המשורר מציי� את הקשר , )ד'  פס–" מעשי�("ומעשיו ' את גדולת ה

בעקבות כ� המשורר וחסידי� אחרי� ). ט' פס" (כל מעשיו"המיוחד של הבורא ע� 

' פס(' כיוו� שג� ה� עצמ� מעשיו של ה, באופ� פעיל' שעליה� להודות לה, מפנימי�

" בכל מעשיווחסיד "על כל הבריאה במילי� ' בית הרביעי מתאר את השגחת הה). י

' רחמי ה: מלמדת מסר דומה' חסד'ג� החזרה על השורש ,  בדומה14).יז' פס(

 המשורר מבר� את –' וכמי שזוכה לחסדי ה, )ח' פס" (וגדל חסד"מתוארי� במילי� 

חוזרות בתיאור של ) י' פס(" וחסידי�"ו" מעשי�"המילי� ). י' פס" (חסידי�"יחד ע� ' ה

כי החסידי� המחפשי� את , )יז' פס" (וחסיד �כל מעשיו"על הבריאה ' השגחת ה

15. ג� דבקי� במידותיו–' קרבת ה
 

ÂÏ˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ‰˜ÂÏÁ‰ Ï˘Â ¯ÂÓÊÓ‰ ‰�·Ó Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰:  את שאיפותיו

המשורר מרחיב ומפרש בשביל כל , )ט�ב' פס(האישיות המתוארות בחלק הראשו� 

) בית ראשו�(וגבורתו ' לאחר התהילה על גדולת ה). כ�יא' פס(י אד� בחלק השני בנ

לאחר ,  כמו כ�16;)בית שני(ואת רחמיו על כל מעשיו ' המשורר משבח את טוב ה

 
ובפסוק יג כל אחת , )בהיפו�" (מל�"ה� ) יג�יא(בות של שלושת הפסוקי� ראשי התי .11

 ). 1לעיל הערה , קימלמ(מופיעה בס� הכול שש פעמי� " מל�"משלושת האותיות של 

. ת הרביעייש ריכוז גבוה דווקא בבי, מופיעה ג� בשאר הפרק שבע פעמי�" כל"א� שהמילה  .12

אלא רק את רצו , לא עושה את רצו כל חי' ללמדנו שה, "כל"רק בפסוק יט חסרה המילה 

"ÂÈ‡¯È) "ש" ).228' עמ, ז"תל אביב תשכ, Ó· ÌÈ�ÂÈÚ˜¯‡, ד גויטי

 מופיעות בשני הפסוקי� שש מילי� –"  קדשו˘Ì"בפסוק האחרו בנוסח ' לפני הזכרת ש� ה .13

והענשת ' כי התהלי� המתואר של חיזוק יראי ה, "Ó...˘ "אשר כוללות בתוכ את האותיות

 רÓו˘. Ìיע˘ויו ע˘Óי Ìועת˘ואת : "...' ה˘Ìהרשעי� הוא מעי מבוא והקדמה להופעת 

 ".יד˘Óי Ìעי˘הרכל ... 'ה

 ).יט' פס" (ÚÈ˘‰ יראיו רצו "–באה לידי ביטוי מעשי דווקא כלפי יראיו ' קרבת ה .14

משתמע ג� מהשוואת ) ב"שבת קלג ע" ( א� אתה חנו ורחו�–מה הוא חנו ורחו� "הכלל  .15

חנו ... 'החנו ורחו� ): "שבח הצדיק(= ד , ב"ע� קי) 'שבח ה(= ד , א"הפסוקי� בתהילי� קי

 ".ורחו� וצדיק

אל "מתואר ג� בפיוט ) בית שני(יחד ע� טובו ) בית ראשו(' השילוב המיוחד של גדולת ה .16

 הערה , לעיל(כפי שהעיר קימלמ , "עול� מלא ‚Â·ÂËÂ ÂÏ„Â": של תפילת שחרית לשבת" אדו
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משבח המשורר בפירוט את ) בית שלישי(על ידי כל בני אד� ' קבלת עול מלכות ה

בית ראשו� ('  ומלכותו של הגדולתו; )בית רביעי(דאגתו של הבורא לכל ברואיו 

 ). בית שני ורביעי(משולבת ע� טובו ודאגתו לכל המעשי� ) ושלישי

מתארי� את יזמת� של בני אד� ) יג�יא' פס(והשלישי ) ו�ג' פס(הבית הראשו� 

�יד' פס(והרביעי ) ט�ז' פס(בניגוד לבית השני ) 'מלמטה למעלה'(' לבר� ולהלל את ה

17).'מלמעלה למטה'( ע� מעשיו 'אשר מתארי� את חסדי ה, )כ
 

חוזרי� ביתר הרחבה בבית השלישי ) ו�ג' פס(המושגי� שהופיעו בבית הראשו� 

על כל ' ג� השגחת ה,  בדומה18.'גדולה וגבורה', 'הדר כבוד', 'דור דור'): יג�יא(

מתוארת ביתר הרחבה בחלק הרביעי ולבסו� ג� ע� ) ט�ז(הברואי� בבית השני 

 ).כ�יד' פס(' אי ההבחנה בי� רשעי� ויר

� "הבנוי לפי סדר אל, יש אפוא מבנה הגיוני ואחדות ספרותית של כל המזמור

  19.ת"בי

· . ˙Â¯Ú‰Â ÌÈ˘Â¯ÈÙ 

אשר תורמי� בצורה משמעותית , נזכיר כא� רק מבחר פירושי� לפי סדר הפסוקי�

 והשינויי� הקטני� בי� 20,המזמור משלב מספר נוסחי תפילה ידועי�. להבנת הפרק

 . בילות מדגישי� את האופי השונה של הפסוקי� והקשר�המק

 

 גבורתו מוצא שאתה מקו� כל: "רבי יוחנ ראה בשילוב זה עיקרו ג� בהקשרי� אחרי�; )1

  ).א"ע לאמגילה " (ענוותנותו מוצא אתה הוא ברו� הקדוש של

 ).1הערה , יללע(וייס ' על פי מ .17

 והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמי� ובאר� ‰‚„Â·‚‰Â ‰ÏÀ¯‰' ל� ה": יא, ט"א כ"ראה ג� דה .18

ראה מילי� מקבילות בטבלה בצד שמאל של המצגת ; " והמתנשא לכל לראש‰ÎÏÓÓ‰' ל� ה

 ).2הערה , לעיל(

ת מבטא הצגה מקיפה של התוכ או בקשת המשורר "� בי"ר אלסידור הפסוקי� לפי סד .19

בפרקנו . ת ג� משמש לזיכרו עבור המתפלל"� בי"הסידור לפי סדר אל. להקי� את הנושא

ל הסבירו את היעדרו בגלל מצבו השפל של ע� ישראל "חז. "חסר הפסוק המתחיל באות נו

פלה לא תוסי� קו� בתולת �: "והושמט כביכול מפרקנ) ב', ה(והציעו שהפסוק בספר עמוס 

לפי . ה"א� הפסוק מספר עמוס אינו אותנטי בהקשר של מזמור קמ; )ב"ברכות ד ע(..." ישראל

קבלת עול מלכות שמי� חסרה בתקופת הגלות בגלל היעדר רוח , רבי אברה� אב עזרא

מסתבר ; חסר פסוק אחד) יג�יא(' ולכ לאחר הפסוקי� של מלכות ה, הקודש של המקדש

‡¯·Ú , סימו' א" (לכל הנֹפלי�' סומ� ה"כי בהמש� מדובר על , שהוא עוסק בנפילת ישראל

¯Ó ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒÏ ˙Â˘È‚ '¯ „Ú ÔÂ‡‚ ‰È„ÚÒ '‡¯ÊÚ Ô·‡ Ì‰¯·‡ ,תשמ הערה , 75' עמ, ב"רמת ג

נאמ אלהי� בדבריו וחסיד : "בנוסח קומרא השלימו את החסר על ידי הוספת הפסוק). 45

) 2הערה , 10' עמ, 1הערה , לעיל(בזק ' י). 1לעיל הערה , דיו אצל קימלמראה " (בכול מעשיו

א� מזמורי� שאינ� , יש חיסורי�) ז"ל; ד"ל; ה"כ(שבמזמורי תהילי� המיוחסי� לדוד , ציי

 ).ט"קי, ב"קי�א"קי(ת "� בי" ה� שלמי� לפי סדר אל–מיוחסי� לדוד 

המקבילות של נוסחי תפילה ידועי� מסומני� בצד ימי ) 2הערה , ראה לעיל(בסיכו� הגרפי  .20
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מלכי "בפתיחת המזמור הנו מודגש יותר מאשר " ‡ÍÏÓ‰ È‰ÂÏ"הניסוח : פסוק א

  21.כי קבלת עול מלכות היא עיקרו של כל המזמור, )ד, ד"פ; ג', תהילי� ה" (ואלהי

). ד, ו"צ; ב, ח" מתהילי�(מופיע ג� במזמורי� אחרי� " ÏÂ„‚ '„‡Ó ÏÏÀ‰ÓÂ ‰": פסוק ג

כדי להצטר� בתהילתו לשבחי� ', אפשר שהמשורר מצטט נוסח ידוע של תהילת ה

ו מתארי� ברישא את תהילת� של דורות �בעקבות כ� הפסוקי� ה. של דורות אחרי�

 שבו תהילת, )כא' פס( בניגוד לסו� המזמור –ובסיפא את תפילת המשורר , אחרי�

 ". כל בשר"המשורר קודמת לברכת 

ג� ניסוחי� אלה ,  בדומה לפסוק ג–" ‡¯ÌÂÁ¯Â ÔÂ�Á '„ÒÁ Ï„‚Â ÌÈÙ‡ Í ‰: " חפסוק

 ÒÁ„ ורב ¯ÌÈÙ‡ Í¯‡ ÔÂ�ÁÂ ÌÂÁאל ' ה' ה: "לקוחי� מנוסחי תפילה עתיקי� ידועי�

" ÌÂÁ¯Â ÔÂ�Á"של ספר שמות לנוסח " ¯ÔÂ�ÁÂ ÌÂÁ"היפו� הסדר ). ו, ד"שמות ל ("ואמת

22.תהפ�שבה� הסדר ה, מוב� על פי מקבילות אחרות
 

") פסוקי דזמרא("מוזכרי� ג� בפרקי� הבאי� " ˜‰ÌÈ„ÈÒÁ Ï"ו" ÍÈ„ÈÒÁ: "פסוק י

, )ט, ה, א, ט"קמ; יד, ח"קמ; יא, ז"קמ(וש� ה� מזוהי� ע� בני ישראל , מספר פעמי�

 .א� פרקנו מזכיר את החסידי� דווקא בהקשר אוניברסלי ללא קשר לע� ישראל

: ח, ו" ניסוח דומה מופיע בתהילי� ק–" ˙Â·‚ Ì„‡‰ È�·Ï ÚÈ„Â‰ÏֹÂÈ¯: "פסוק יב

הניסוח : א� ההקשר שונה בשני המקומות, "‚·Â˙¯Â את ÚÈ„Â‰Ïויושיע� למע� שמו "

ואילו הפסוק , ע� בני ישראל דווקא בזמ� יציאת מצרי�' ש� מתאר את נפלאות ה

דהיינו ע� האנושות , "בני אד�"ה מתאר את מאמציו של המשורר ע� "בתהילי� קמ

כ� המשורר מודיע עכשיו את , הראה את גבורתו לבני ישראל' כש� שה 23.כולה

 .לאנושות כולה' גבורות ה

לבני "משתנה לאחר ההודעה ) יא' פס" (חסידי�" בקהל – "'מלכות ה: "יג�פסוקי� י

מודיעי� את אשר ,  מדברי� על תהילת החסידי�יא� יהפסוקי� 24).יב' פס" (אד�

משתפי� אות� על ידי כ� בקבלת עול מלכות  ו,ג� לבני אד� אחרי�' גבורות ה

פי  על י� היטבובנ ממקטעי�ההבדלי� בי� שני ה ארבעת 25.)יג�יב' פס(שמי� 

 :הקשר�

  

 

 .והפסוקי� לפני הציטוט מסתיימי� בנקודתיי�, על רקע אדו�

אברה� אב פירוש רבי " ( כל התהלה הזאת כי הוא המל� באמת וזהו יסוד‰ÍÏÓוהזכיר " .21

 .)עזרא

', יונה ד; יג', יואל ב; יט�יח, ד"במדבר י(שולבו כבר במספר תפילות במקרא ' ג מידות של ה"י .22

ורבות , )ב"ראש השנה יז ע(ל "בספרות חז, )ועוד; ח�ז, ג"ק; טו, ח"תהילי� פ; ג', נחו� א; ב

 .בסידור ובמחזורי� שלנו

 .69' עמ, ולהל) 1הערה , לעיל(קימלמ : ראה .23

 .31' עמ, ט"אלו שבות תשנ, „ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ‰¯Â˙ È˜ÂÈ˙, גזונדהייט' ב: ראה .24

; ג"צ; ו, ד, ז"ס; ז"תהילי� מ(מלווה בצירו� של בני אד� או עמי� אחרי� ' קבלת מלכות ה .25

 ).ועוד;  לא,כא, טו, ח, ז"ק; ט"צ; ו"צ
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  יֹאֵמר�̇¿Í«ְ�ב�ד ַמְלכ�: יא' פס . ְיַדֵ�ר�̇¿Í«�ְגב�ָר

  ̇«ÂÈְלה�ִדיַע ִלְבֵני ָה�ָד� ְ�ב�רֹ: יב' פס .ֹ˙Â ַמְלכ�‰¬„»¯�ְכב�ד 


 פרסו
 ש ידי על ." מלכותו‰„¯וכבוד "למתרחב  של החסידי
 "כבוד מלכות�" .א

מתבססת ' מלכות ה, )"להודיע לבני האד
 גבורתיו"(אד
 השאר בני בקרב ' ה

26".הדר"של לתוספת וזוכה בפרהסיה כביכול 
  

, )יא' פס('  ואחר כ� מפרטי
 את גבורת ה,החסידי
 מקדימי
 את קבלת המלכות .ב


, לעומת זאת. יסודההיא נקודת המוצא והנחת ' מלכות הקבלת עול  כי אצל

' עליה
 להקדי
 את גבורות ה, אצל בני אד
 אחרי
' בוא
 לפרס
 את ש
 הב

, )יב' פס('  ורק על ידי כ� בני אד
 אחרי
 יבואו לידי הכרה במלכות ה,ירוטבפ

). יג' פס(בכל העול
 ולכל הדורות ' אשר תביא בסופו של דבר לידי מלכות ה

27.הוא אפוא מכוו�' וסיפור גבורות ה' של קבלת מלכות הכיאסטי המבנה ה
 

א� , ")וגבורת�("בלשו� יחיד ' בינ
 לבי� עצמ
 מדברי
 החסידי
 על גבורת ה . ג

על רקע "). גבורתיו("בלשו� רבי
 ' לבני אד
 אחרי
 ה
 מודיעי
 את גבורות ה

בעול
 כביטוי אחיד של ' י הול מלכות שמי
 מביני
 החסידי
 את כל מעשע

מתו� התבוננות מפורטת : כההיא הפואד
 ההגישה של שאר בני א� , גבורתו

  28.לפרטיה� ה
 באי
 לידי הכרה במלכות שמי
' בכל גבורות ה

ה
 פוני
 , )בגו� נוכח= יא �י' פס ('למרות שהחסידי
 מחפשי
 את קרבת ה . ד


גו� = יב ' פס (לכות שמי
אות
 בהכרת משת� ג
  כדי ל,לבני אד
 אחרי

הפנייה לבני אד
 מתבקשת אפילו כשעל ידי כ� החסידי
 מתרחקי
  ).נסתר

נזכר ' ה,  אחרי הצטרפות
 של בני אד
 אחרי
29.'מקרבת הבאופ� זמני כביכול 

 . ונצחיתשלמההופכת להיות '  ורק אז מלכות ה,)יג (שוב בלשו� נוכח

 
כי , )כח, ד"משלי י ("ÍÏÓ ‰„¯˙ ע� בברֹ"פי הפסוק  עלמובנת ) יב' פס" (הדר"וספת המילה ה .26

 .'מתווס� ההדר למלכות ה, "בני אד�"ל' לאחר הודעת מלכות ה

כי הנה הגבורות : "יב�יא, ה" על תהילי� קמ¯Ï‡ ˙ÂÓÓÂוכ� פירש רבנו משה אלשי� בפירושו  .27

Í˙ÂÎÏÓ „Â·k  –ואמר הנה המורי� את הע� , ראיה על כבוד מלכותושהוא יתבר� עושה ה� 

Â¯Ó‡È  ואחר כ� לראיהÂ¯·„È Í˙¯Â·‚Â ,כי א� , א� לא זו הדר� הראויÚÈ„Â‰Ï  תחלה È�·Ï

Ì„‡‰ÂÈ˙¯Â·‚   ואחר כ�Â˙ÂÎÏÓ ¯„‰ „Â·ÎÂ , כי למה יניחו את הע� לפקפק עד אמר� הראיה

וראה ג� ".  שעל ידי כ� תושרש האמונה מידלכ� טוב הוא להקדי� הודעת הגבורה, לאמונה

 . א',  לבראשית הÓÎÁ Í˘Ó‰בפירוש 

 בלשו� –) ד' פס" (וגבורתי� יגידו: "לפרטיה�' ה" גבורות"ג� המשורר למד בתחילת דרכו את  .28

 בי� לשו� יחיד –קרש וקרשי� , 'גזונדהייט' ב: על חילו� לשו� יחיד ולשו� רבי� ראה. רבי�

 .32�34' עמ, )24הערה , לעיל (˜ÂÈ„˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ‰¯Â˙ È', ללשו� רבי�

הוא יצא לקבל , נראה אליו' אפילו בשעה שה: ל" לפי פירוש חזעשה אברה� אבינוג� כ�  .29

י לבראשית "רש" (י�חה להמתי� לו עד שירו� ויכניס את האור"והיה אומר להקב..."אורחי� 

וביקש ,  כש� שאברה� יצא לקבל אורחי�.)ב"שבועות לה ע; א"קכז עעל פי שבת . ג, ח"י

לקבל עליה� עול " בני האד�" כ� ג� החסידי� בפסוקי� אלה פוני� אל –" להמתי� לו"' מה

 . 'ותו� כדי כ� ה� מוותרי� כביכול זמנית על קרבת� אל ה', מלכות ה
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 שימש כנראה כנוסח תפילה שגור אשר, דניאל משתמש בניסוח דומה: פסוק יג

). לג', ג דניאל" (ÂÎÏÓ‰ ˙ÂÎÏÓ ÌÏÚ ≈�ËÏ˘Â‰ ÌÚ ¯„ ¯„Â̇≈: "...לשבח את הבורא

הוא מגשי
 ומייש
 כביכול את ', כשדניאל מדבר ע
 המל� נבוכדנצר על מלכות ה

להודיע לבני האד
 גבורתיו וכבוד הדר : "ה"המסר של הפסוקי
 בתהילי
 קמ

  30."ת כל עֹלמי
 וממשלת� בכל דור ודורמלכות� מלכו. מלכותו

ויש ש
 חזרה על הניסוח , מפורטות בתפילת השבח בפרק הבא' מידות ה: פסוק יד

, )ח, ו"תהילי
 קמ" (צדיקי
 הבאֹ 'ה ÊֹÛ˜ ÌÈÙÂÙÎ' ה רי
ְוִע קחפֹ' ה: "ה"של פרק קמ

 . כמו במזמורנו' לכל הנזקקי
 קשורה למלכות ה' וג
 ש
 דאגת ה

א� ישנ
 מספר הבדלי
 , כח�כז, ד"קי
 אלה דומי
 לתיאור בתהילי
 קפסו: פסוק טו


 תפתח ילקטו� לה
 תת�. תובִע אכל
 לתת ברו�י# אלי� ל
!�: "משמעותיי
 ביניה

, ד מתאר את האחדות וההרמוניה שבכל הבריאה כולה"מזמור ק". טוב ישבעו� יד�

וקרבתו של הבורא לכל דאגתו , הצמודה' ה שבו מתוארת השגחת ה"בניגוד לפרק קמ


31.בכל יו
 ויו
, הברואי
 

‚ . ˙¯ÈÓ‡"„Â„Ï ‰Ï‰˙ "‰ÏÈÙ˙‰ ¯Â„ÈÒ· 


תהלה "אשר נקבע לאומרו שלוש פעמי
 בכל יו
 כמו פרק , אי� פרק בספר תהילי

אמר רבי אלעזר אמר רבי ": בכל יו
" תהלה לדוד"יש לומר מזמור , ל"לפי חז". לדוד

 מובטח לו –] שלש פעמי
[בכל יו
 ) ה"קמ תהלי
(תהלה לדוד כל האומר : אבינא

יחד " בכל יו
"ל קבעו לומר את הפרק "חז 32.)ב"ברכות ד ע" (שהוא ב� העול
 הבא

 כפי 33,"הלל"ל "אשר מכוני
 בפי חז, )נ"ק�ו"תהילי
 קמ" (פסוקי דזמרא"ע
 פרקי 

 שמ� ÏÏ‰‡Â‰ אברכ� ·ÌÂÈ ÏÎ: "ה"שנרמז כביכול בלשו� הפסוק בתחילת פרק קמ


 ).ב, ה"קמ" ( ועדלעול

 
 .רפז�רפו' ליות עממרג' מהד, ה, ויקרא רבה פרשה יג; לא', דניאל ד: ראה ג� .30

 .289, 284, 244' עמ, )1הערה , לעיל(וייס ' מ: ראה .31

וה� חסרות במקבילה בילקוט שמעוני , לא מופיעות בכל כתבי היד" שלוש פעמי�"המילי�  .32

גולדשמידט ' מהד, שביה אשרי יו"פסוקי דזמרה ד (ÔÂ‡‚ Ì¯ÓÚ ·¯ ¯„Òב, )תהילי� רמז תתפח(

, )36' עמ, סימ� לה, ה"ירושלי� תש, ]עור�[עמנואל ' ש (˙˘Â˘„Á‰ ÌÈ�Â‡‚‰ ˙Â·Â˙ב, )ט' עמ

', ד' מסכת ברכות סי, א"ח(ה "הראבי. ועוד, )פרק ה סימ� ו; ברכות פרק א סימ� ו(ש "ברא

 לא גרסינ� ומיהו, תפלות' פ ביו� כנגד ג"ונהגו הע� לומר ג: "כותב) 6' עמ, אפטוביצר' מהד

על פי דברי " פ ביו�"נהגו הע� לאומרו ג"מסתבר שבעקבות העובדה ש; "פ ביו� בגמרא"ג

 .את נוסח הגמרא בתקופות מאוחרות' תיקנו '–ל "ה הנ"הראבי

: מר והאמר? איני. יו� בכל הלל מגומרי חלקי יהא: יוסי רבי אמר": ב"ראה שבת קיח ע .33

מסכת ה ג� רא; "דזמרא בפסוקי – קאמרינ� כי !�ומגד מחר� זה הרי יו� בכל הלל הקורא

 .308�310' היגער עמ' מהד, ח א"סופרי� י
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 בהתחלה על ידי הפרט 34ה הוא קבלת עול מלכות שמי
"עיקרו של מזמור קמ


של פסוקי " הלל"המזמור מתאי
 לפי זה כפתיחת ה. ובהמש� בצירו� כל החסידי

שהרי הפרט מבקש להצטר� בתחילת , וג
 כמזמור לפני תפילת מנחה, דזמרא

  35.תפילתו אל תפילת הציבור כולו

* * * 

" ˙‰È�ÙÏ ÌÈ˜ÂÒÙ‰"„Â„Ï ‰Ï קופות יותר מאוחרות ניתוספו לסידור ג
 רק בת

ÂÈ¯Á‡Â.36
 

 )ה, ד"תהילי� פ( ֶ�ָלה ÍeÏ¿Ï«‰¿È«�ְ�ֵרי י�ְ�ֵבי ֵביֶתָ� ע�ד 

 )טו, ד"ש� קמ" (ֱאלָֹהיו' �ְ�ֵרי ָהָע� ֶ�ָ�ָכה �� �ְ�ֵרי ָהָע� ֶ�ה

‰»lƒ‰¿z וכו[ ְלָדִוד'[ 

 )יח, ו"ש� קט" (‰»d»È eÏ¿Ï ָי+ ֵמַעָ*ה ְוַעד ע�ָל� Í¿�¿·«̄≈ַוֲאַנְחנ! 

 אופי אחר, על ידי הוספות פסוקי
 אלה, מסתבר שמסדרי הסידור ביקשו לתת

ה המשורר פונה לכל האנושות כולה ומזמי� אותה "במזמור קמ :האוניברסלי למזמור

, תבמסגרת אמירת המזמורי
 בבית הכנס. בפי כל בשר' להצטר� לתהילת ה

הפסוק האחרו� של : הפסוקי
 הנוספי
 באי
 להדגיש את הפ� היהודי של המזמור

 
והפסוק , רומז לדוד המל� ולע
 ישראל היושב בציו�) טו, ד"קמ(הפרק הקוד

כמו כ� ; )ד"ראה תהילי
 קמ(" הע
 שככה לו"האחרו� אכ� מסכ
 את אושרו של 

מתאר בהקשרו של , "יאשר"אשר ג
 הוא פותח במילה , ה, ד"הפסוק בתהילי
 פ

בלשו� ' שבו המשורר פונה אל ה, אותו הפרק את כיסופי המשורר לבית המקדש

"È‰Ï‡Â ÈÎÏÓ "קמ 
פסוק ; "‡ÍÏÓ‰ È‰ÂÏתהלה לדוד ארוממ� : "ב, ה"בדומה לתהילי

בכל יו
 : "ב, ה"כמו בתחילת תהילי
 קמ") ÍÂÏÏ‰È("' זה ג
 מתייחס למהללי
 את ה

יח , ו"בדומה לכ� מדגיש ג
 הפסוק מתהילי
 קט". עד שמ� לעול
 וÏÏ‰‡Â‰אברכ� 

' לאחר אמירת המזמור את תפקידו המיוחד של ע
 ישראל בברכו ובהללו את ה


" ואנחנו"'; עדיי� לא מבר� את ה" כל בשר"כי בשלב זה , בניגוד לעמי
 אחרי

� ה" הלל"ו" בר�. ""‰È ÂÏÏ‰"בלשו� '  את הÌÈÎ¯·ÓÂ, ממלאי
 עכשיו את התפקיד הזה

 
פסוק זה ). נ"ק�ו"פרקי
 קמ(ובפסוקי דזמרא " תהלה לדוד"מנחות במזמור מילי

ומסתיי
 בלשו� ") �·¯Í("על ידי ע
 ישראל ' אשר מדגיש את ברכת ה) יח, ו"קט(

 
 ").פירושי� והערות"מובא לעיל ב(ראה דברי רבי אברה� אב
 עזרא על פסוק א  .34

" שבספר תהילי�' שמע'הוא ה, היא המזמור של קבלת עול מלכות שמי�' תהילה לדויד'ה" .35

בתר קביל עליה עול : "ובדומה כבר נאמר בזוהר, )228' עמ, ]12הערה , לעיל[ד גויטי
 "ש(

 ד� ,מרגליות' מהד, זוהר במדבר" (מלכותא בסדורא דשבחי דדוד דאינו
 סדורא דעול מלכותא

 ).ב"קכ ע

 ' עמ, ח"רדלהיי� תרכ, Â„ÈÒ Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú¯, בער' י: על תקופת הוספת הפסוקי� ראה .36

68�69. 
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"‰È ÂÏÏ‰" , כדי להכי� את תהילתו של קהל , "תהלה לדוד"נתווס� בסידור לאחר

37.בפרקי
 הבאי
" ‰È ÂÏÏ‰"החסידי
 בלשו� 
 

�א' פס(מִ$רכת המשורר ' בר�'של המילה המנחה " תהלה לדוד"חבה בפרק ההר

מאפיינת את " כל בשר"על ידי ' ולבסו� לברכת ה) י' פס(לברכת החסידי
 , )ב

אשר מנוסחת לפי ,  ומהווה יסוד גדול בנוסח כל ברכה38,ההתפתחות במזמור

 : עקרונות אלה

� ÌÏÂÚ‰ ÏÎ � ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ Ï‰˜ Ë¯Ù‰  

� ¿Í≈̄»·ÈƒÂ ��ֵ ל ָ�ָ�ר	ָ 

 ָקְד�� ְלע�ָל� ָוֶעד 

 ִ�ְמָ� ÎeÎ¬̄»·¿È  ‰»Î¬̄»·¬‡«Â«‰ ַוֲחִסיֶדיָ� �

 ְלע�ָל� ָוֶעד

Ó˜ ÌÈÏÈ‰˙"‰ 

� ÂÚ»‰ ÔƒÓֹ „«Ú¿Â  Ì»Ï

 ÂÚ»‰ֹÌ»Ï... 

� Ï¡‡ֹÏ≈‡»̄¿NƒÈ È≈‰  ¿Íe¯»a ‰'  ‰˙È˜ ÌÈÏ"Â ,ÁÓ 

 )לו, ז"א ט"דה(

� ÂÚ»‰ ¿Í∆Ï∆ÓֹÌ»Ï... � Ï¡‡ֹe�È≈‰ »a‰»z«‡ ¿Íe¯ ‰' ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ ÁÒÂ� 

 

 

 
ה הופ� ניסוח לאומי "מזמור קמ, )23ראה לעיל ליד הערה (ח , ו"לפי המקבילה בתהילי� ק .37

כביכול את ' מחזירה'הוספת הפסוקי� בסידור . של תולדות ע� ישראל למסר לכל האנושות

 .האופי הלאומי לפרק במסגרת אמירתו בתפילת ישראל

 R. Kimelman, ‘Blessing Formulae and Divine:על התפתחות נוסח הברכות ראה .38

Sovereignty in Rabbinic Liturgy’, in: R. Langer and S. Fine (eds.), Liturgy in the Life 

of the Synagogue: Studies in the History of Jewish Prayer, Winona Lake, 2005, pp. 1-

39. 


